
Natuurliefhebbers in hart en nieren :
Paul en Cécile wonen al 43 jaar in hun
mooie stek op de Steenberg n° 2.  Bij het
betreden van hun woonst valt
onmiddellijk op dat men hier te doen
heeft met gedreven natuurliefhebbers.
Vóór het huis ligt een onberispelijk
frisgroen gazon, beplant met
buxushaagjes in allerlei sierlijke en zelf
ontworpen vormen , planmatig
afgewisseld met  fraai afgezoomde
bloemperken die in de zomer  zorgen voor
een weergaloos kleurenpallet. Wie ooit
achter het huis komt waant zich  in een
Tuin van Eden: een knusse zithoek aan de
voet van  een klaterende vijverpartij met
zicht op een bed van riante rozenstruiken.
Langs  weerszijden leiden twee
kronkelende kasseipaadjes
respectievelijk naar  de lager
gelegen groentetuin en naar een
kleine boomgaard. Paul  kweekt zelf
zijn groenten, op biologische wijze
natuurlijk!  Op amper 200 m van
zijn deur heeft hij nog een tweede
grote boomgaard  liggen die hem
allerlei soorten inlands fruit
oplevert. Men moet duidelijk van
tuinieren en fruitkweken afweten
om dat alles in goede banen te
leiden. Jazeker, van hovenieren
weten zij heel wat af !  Zij zijn
immers al 30 jaar trouwe  leden van
VELT (Geraardsbergen), een vereniging
voor ecologisch leven en tuinieren.

Hun passie : toen ze nog uitwerken
gingen was het verzorgen van hun tuin

voor hen een boeiend tijdverdrijf, eens
met pensioen is het een echte passie
geworden. “Op ruststelling” … daar moet
Paul om lachen, nooit eerder is hij zo
actief geweest, heeft tijd tekort. Er gaat
geen dag voorbij of Paul is buiten te
vinden tussen al zijn groen. Hij is door
zijn lange ervaring, een aangewezen
persoon om advies op dat vlak te kunnen
geven, hetgeen hij maar al te graag doet
aan wie er om vraagt.  Vrouw Cécile is
even bedrijvig als haar  man en zorgt
ervoor dat alles er steeds kraaknetjes bij
ligt, zowel binnen- als buitenshuis. Ook
zij heeft met de jaren groene vingers
gekregen. Beiden vullen elkaar  zeer goed
aan.

Hun hobby’s : voor Paul en Cécile is de
zondag als van oudsher steeds een dag
van  rust en gezonde  ontspanning
geweest. Om zijn conditie te onderhouden
ging Paul de zondag voormiddag fietsen
terwijl zijn vrouw ondertussen voor een
lekkere zondagse kookpot zorgde. Soms

trok hij op pad met Mario, een
buurjongen, maar fietste ook veelal
alleen. Meermaals vertrok hij in de vroege
morgen om zomaar eventjes  50 tot 60 km
in de omliggende regio af te leggen. Paul
was in al wat hij deed een gedreven type.
Vast van overtuigd dat sporten heilzaam
werkt, besliste hij achteraf  om naast het
fietsen de  zondagmorgen ook zijn vrouw
Cécile wat te gunnen. Ze namen zich in
den beginne voor om ’s namiddag  samen
ergens  te gaan wandelen.  Zij gingen vrij
deelnemen  aan  georganiseerde
wandeltochten in de nabije regio. Van
toen af  regelmatig opgemerkt in het
wandelmilieu, werden ze op een tocht in
Flobecq aangesproken door Karel

Coppens die  mee de
wandeltochten op Everbeek
hielp organiseren. Karel vroeg
hen om zich bij Everbeek aan te
sluiten, iets waarover ze eens
zouden nadenken. Enkele weken
later kregen ze Willy Mortier
over de vloer, op dat ogenblik
voorzitter van de
minivoetbalclub MVC Everbeek
dat zich toen ontfermde over de
plaatselijke wandeltochten  en de
verdere organisatie ervan op zich
nam. Paul en Cécile tekenden
daarop hun aansluiting bij de

Everbeekse Wandeltochten, met  het
stamnummer 282.  Sindsdien hadden ze
de echte wandelmicrobe te pakken. Haast
geen zondag  ging voorbij of Paul en
Cécile waren ergens op het wandelappel.
Leuke opmerking is dat ze er al die jaren

Paul Van Lierde en zijn vrouw Cécile Matthijs, beiden uit
Everbeek, zijn momenteel het oudste nog actieve koppel van de
Everbeekse Wandeltochten. Toen .zij  rond 1993  lid  werden
van onze wandel club  - het exacte jaar is hen ontgaan -
wandelden zij al geruime tijd op individuele basis en hadden
reeds heel wat kilometers in de benen . De jaren daarop hebben
zij de  club zien groeien en, mede door hun persoonlijke
deelname en inzet,  zien evolueren tot de bloeiende vereniging
die zij nu geworden is. Onze clubredactie mocht hen
interviewen en noteerde hier wat Paul en Cécile als wandelpaar
voor onze club betekend hebben en nog steeds betekenen.

Wandelpaar  “Paul  en  Cécile” dragen Everbeekse club een warm hart toe !



in geslaagd zijn telkens hun auto zeer
dicht bij de startplaats te parkeren. Ze
hanteren  hiervoor een slimme truc en nog
altijd met succes, geheimpje dat ze niet
graag verklappen. Rade wie
kan!

Trouwe  wandelleden:  van
meet af aan  zijn  Paul en
Cécile fervente Everstappers
gebleken. Ze kozen
gewoonlijk voor de
middellange afstanden  van
om en bij de 20 tot 25 km. In
den beginne kregen ze af en
toe  het gezelschap van het
jongere burenkoppel Roger
De Couvreur en Baele Linda
dat op hun advies zich
intussen ook bij de club had
aangesloten. Nadien gingen
Roger en Linda geregeld ’s morgens
wandelen, waardoor zij hun
wandelparcours al hadden afgelegd
vooraleer ons wandelpaar na de middag
aankwam.

In 2010 werden Paul en Cécile bij de
federatie Aktivia gehuldigd voor 1.000
afgelegde tochten, doch konden wegens
ziekte van Paul niet op de
huldigingsplechtigheid aanwezig zijn
Het jaar daarop mochten zij aanzitten op
de Nieuwjaarsreceptie van  Oost-
Vlaanderen in Sint-Lievens-Houtem en
kregen daar een diploma voor 20.000
afgelegde km, ongetwijfeld
verdienstelijke prestaties !

Toch liep hun wandelparcours niet altijd
over rozen. Paul is immers een  viertal
keren onder het mes geweest. Eerst werd
hij geopereerd aan een  meniscus, nadien
met succes aan zijn hart. Enkele maanden
nadien moest hij een tijdje herstellen van
een  opgelopen  virus. Alsof dat nog niet
genoeg was, liet hij zich vorig jaar  een
nieuwe heup inplanten. Paul is echter
altijd  een  doorbijter geweest en stond tot
ieders verbazing telkens na enkele weken
terug aan de start van een wandeling.
Cécile hield aan  haar gewone afstand
terwijl Paul langzaam zijn conditie
heropbouwde. In een mum van tijd kon
hij terug mee met zijn vrouw.

Vaste helpers  : bij het organiseren van
de eigen tochten door de club zelf staan
Paul en Cécile altijd op de eerste rij om
mee te helpen. Samen met Linda en

Roger, Luc en Rosette, Patrick Tuypens
en  Annicq, Johan en Ann,  Patrick Van
Kerckhove en Myriam, vormen ze een
vaste en ervaren  equipe voor het
bemannen van een of andere rustpost.
Liefst op een drukke post waar er veel
werk om handen is, met hun vingers zitten
draaien is niet aan hen besteed. Bij de
opbouw en het klaarzetten van het
materiaal de dag voordien zijn zij steeds
van de partij. Het doet hen deugd te zien
hoe netjes de locatie er op de vooravond
van de tocht uitnodigend  bij ligt, vooral
onze thuishaven De Cordenuit met zijn
gezellige boomgaard heeft een speciaal
cachet. Bij de opkuis de dag  nadien is ons
koppel ook van onschatbare waarde.
Telkenjare, de maandag  na de
wisselbeker in Everbeek, ontfermt Paul
zich samen met trekpaarden Hilda en
Edmonda  over het reinigen van de BBQ-
stellen , een zeer lastige en vuile karwei
waarvoor weinig kandidaten te vinden
zijn. Er is al veel uitgeprobeerd om het
materiaal degelijk te kunnen  ontvetten,
vertelt Paul al gekscherend, doch  het
beste resultaat is echter met de botten of
desnoods met de blote voeten in een kuip
warm water  staan en …wrijven…en
wrijven maar …, nietwaar Hilda en
Edmonda !

Wenken :  met meer dan 20 jaar ervaring
mag ons wandelkoppel Paul en Cécile

hier terecht met gezag spreken over onze
club.  Zij  hebben niets anders dan
superlatieven ervoor:  een goed en
bekwaam clubbestuur, standvastig,  met

een rijke ondervinding, volop
ten dienste van  haar  leden.
Denk maar aan de
regelmatige busreizen naar
wandeltochten in andere
streken, het gratis
bedankingsmaal voor de
helpers, de gratis inwandeling
van de wisselbeker voor de
leden zelf, het jaarlijks
geslaagde ledenfeest met spijs
en drank naar believen.
Vooral de dagelijkse  inzet en
medewerking van  de
vrouwen van de
bestuursleden vindt Paul hier
van cruciaal belang en wil dat

hier onderstrepen.  Zonder hun gratuite
toewijding het ganse jaar door kan het
bestuur dat niet volhouden. Ze loven ook
de nieuwe redactieploeg voor hun puik
werk in het vernieuwde clubblad  “Ons
Everstapperke”.  Bovendien zijn ze
mateloos opgetogen over de onderlinge
optimale  en warme sfeer die er heerst
tussen het bestuur en haar  leden, iets wat
volgens hen bij grote clubs veelal
ontbreekt.  Zij zouden voor geen geld
van de wereld van wandelclub willen
veranderen !

.Met de jaren zijn onze Everstappers
Paul en Cécile  een echte
voorbeeldfunctie gaan vervullen van hoe
en wat een goede clubwandelaar dient te
zijn en wat hij van zijn club mag
verwachten. Hoewel zijzelf  van nature
eerder nederig zijn en wars van elke
ophemeling, verdienen ze hier met recht
op het ereschavotje te worden gezet voor
hun jarenlange inzet voor de Everbeekse
Wandeltochten en voor hun onwrikbaar
vertrouwen in het clubbestuur. De
clubleiding wenst het koppel dan ook
verder een goede gezondheid toe en
hopen zo nog enkele jaren van hun inzet
en diensten te mogen genieten !
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